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Vedr.:   Invitation til den kommunale konference "En kur mod sygefravær? - nye 
perspektiver" den 13. november 2015 
 
KL og Forhandlingsfællesskabet afholder endnu en konference med inspiration til at ar-
bejde helhedsorienteret med at reducere sygefravær: 
 

Fredag den 13. november 2015 i Centralværkstedet, Aarhus C 
 
Formålet med konferencen er at formidle, hvordan en række kommuner arbejder med at 
sænke sygefraværet. På konferencen fortæller 7 kommuner og en række eksperter om, 
hvordan man konkret kan arbejde med at opnå og fastholde et lavt sygefravær. Konferen-
cen indeholder mange nye perspektiver på forebyggelse med fokus på stress og stress-
håndtering. 
 
Konferencen tager udgangspunkt i magasinet ”En kur mod sygefravær?”, der blev lance-
ret i oktober 2014. Magasinet er netop blevet genoptrykt og er sammen med vedlagte in-
vitation til konferencen udsendt til alle kommunernes Hovedudvalg. Alle deltagere på 
konferencen får desuden et trykt magasin med hjem og magasinet kan desuden downloa-
des på http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/pjecer/pjecer-i-samarbejde/en-kur-mod-
sygefravaeret.aspx 
 
Konferencen henvender sig i sær til kommunernes topledelse, medlemmer af Hovedud-
valget samt de kommunale HR-afdelinger. Medlemsorganisationerne anmodes om at væ-
re behjælpelige med at formidle invitationen til målgruppen. 
 
Man tilmelder sig konferencen på www.kl.dk/sygefravaer. Det er gratis at deltage, men 
der opkræves et gebyr på 500 kr., hvis man ikke møder frem. Man er dog velkommen til 
at sende en anden i sit sted. Der er et begrænset antal pladser ved konferencen, der tilde-
les målgruppen efter først-til-mølle-princippet. 
 
Evt. spørgsmål til konferencen kan rettes til Astrid Marianne Hjortø på mail 
amh@forhandlingsfaellesskabet.dk eller tlf. 3347 0624. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Helle Basse      Astrid Marianne Hjortø 
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